
1-كيمياء العضوية    الكيمياءقسم    جامعة االنبار    
د. نبيل عارف توفيق                             ىــالمرحلة األول                          ية التربية للبنات   ـلـك  

ةشر ع ةخامسالالمحاضرة   
 -السالبية الكهربائية :

كما انه أول  2391في عام هو العالم بولنك وذلك إن أول من قام بوضع تعريف للسالبية الكهربائية 
من أقترح طرقًا لتقديرها وقد عّرفها على إنها ))قوة ذرة في جزيئة على جذب الكترونات نحوها((. من 
هذا التعريف يتضح أن السالبية الكهربائية هي إحدى الخواص التي تتميز بها الذرة عندما تكون متحدة 

تفسير نك فكرة السالبية الكهربائية لمع غيرها من الذرات وليس في حالتها المنفردة. وقد استخدم بول
والتي يرمز لها بالرمز  B)-(Aظاهرة أن طاقة اآلصرة التساهمية بين ذرتين مختلفتين  ABD  وتكون

 (A-A)أو المتوسط الهندسي لألواصر  أعلى من تلك المحسوبة على أساس المتوسط الحسابي دائماً 
 -الحسابي يمكن كتابة معادلة طاقة اآلصرة بالصيغة التالية: فباستخدام المتوسط  . (B-B)و 
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وقد أطلق بولنك على  AB  أسم طاقة الرزونانس األيوني ووجد أن AB  تزداد كلما زاد الفرق في
السالبية الكهربائية بين الذرتين المشتركتين في تكوين اآلصرة وبذلك يزداد الرزونانس بين التراكيب 
المشاركة في تكوين الجزيئة وبالتالي تزداد طاقة الزونانس التي تساعد على استقرار الجزيئة. والجدول 

مختلفة بطريقتي المتوسط الحسابي والمتوسط التالي يوضح طاقة الرزونانس االيوني ألواصر 
  -الهندسي:

molKcalالمتوسط الحسابي   molKcalالمتوسط الهندسي  / / 
ClClطاقة اآلصرة   57.3 57.3 
FFطاقة اآلصرة   37.0 37.0 

FClطاقة اآلصرة   ً46.3 47.2 نظريا 
FClطاقة اآلصرة   ً59.5 59.5 عمليا 

 13.2 12.3 طاقة الرزونانس االيوني
 

وبدراسة عدد كبر من الجزيئات الثنائية الذرة أوضح بولنك أنه يمكن حساب طاقة الزونانس األيوني   
  -من المعادلة التالية:
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 206.23 BAAB   

  -والتي يمكن كتابتها بالصيغة التالية:

ABBA  208.0 

 على التوالي.  Bو  Aهي السالبية الكهربائية للذرتين  Bو  Aحيث أن 

المعادالت ، كما ان باستخدام  1.2وقد حدد بولنك قيمة اختيارية للسالبية الكهربائية للهيدروجين وهي 
أعاله تمكن بولنك من ترتيب العناصر فما يسمى بسلم السالبية الكهربائية ووجد أن استخدام المتوسط 
الهندس يعطي نتائج أكثر تطابقًا من المتوسط الحسابي مع ان جميع قيم السالبية الكهربائية هي قيم 

 نسبية أي انها مقاسة نسبًة الى عنصر آخر.

 -لحساب السالبية الكهربائية: Mullikenطريقة موليكن 

تعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق النظرية لحساب السالبية الكهربائية للعناصر وتعتمد الفكة على أن 
السالبية الكهربائة لعنصر هي معدل طاقتين هما طاقة التأين وطاقة االلفة االلكترونية لهذا العنصر 

  -لحساب السالبية الكهربائية:البسيطة التالية وقد اقترح موليكن العالقة 
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 في حالتها التكافؤية ،  )A(هي طاقة التأين للذرة  AIvحيث ان 

 في حالتها التكافؤية. )A(هي طاقة األلفة االلكترونية للذرة  AAvو 

مقاستان في الحالة التكافؤية للذرة وليس في حالتها المنفردة ويمكن تعريف  (A)و  (I)نالحظ هنا أن 
الحالة التكافؤية للذرة على أنها تمثل مجموعة من الحاالت االلكترونية الممكنة لهذه الذرة في الجزيئة 

ن قيم أ، وبما ان الحالة التكافؤية للذرة تختلف باختالف الجزيئات التي تدخل هذه الذرة في تكوينها ف
 السالبية الكهربائية لذرة ما والمحسوبة بطريقة موليكن تختلف من جزيئة الى أخرى.
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والسالبية الكهربائية  pوهنالك عالقة بين قيم السالبية الكهربائية للعناصر المقاسة بطريقة بولنك 
 -وهي كالتالي: Mالمقاسة بطريقة موليكن 

 615.0336.0  pp  

القياسية للعنصر وليست تلك  (I)و  (A)في هذه العالقة تكون محسوبة من قيم  Mحيث ان   
المقاسة على أساس حالتها التكافؤية ، وفيما يلي قيم السالبية الكهربائية مقاسة بااللكترون فولت لبعض 

 -ذرات العناصر:

 p M العنصر
 2.10 7.20  (H)الهيدروجين 
 1.00 3.00  (Li)اللـيـثـيــــــــــــــوم 
 0.90 2.90 (Na)الصوديوم 

 4.00 12.4  (F)الــفــلـــــــــــــــور 
 2.50 8.10  (I)الـــــيــــــــــــــــود 

 


